
         ESTADO DA BAHIA
         PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
           SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV     

 

    
                                       

                                                    PORTARIA N. 001/2012 
                                                DE 20 DE MARÇO DE 2012

Altera  as  condições  do  sorteio  público, 
definidos  na  Portaria  nº  002/2009,  parte 
integrante  dos  requisitos  para  concessão  da 
Bolsa  de  Estudo  do  Programa  Bolsa  para  a 
Educação,  instituído  pelas  Leis  Municipais 
443/99 e 445/99 e dá outras providências. 

                                      O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, visando regulamentar o 
processo seletivo do Programa Bolsa para a Educação, previsto na Lei n. 443/99 e na Lei n. 
445/99.

                                                    RESOLVE:

Art.  1°.  Alterar  disposições  da  Portaria  n°  02/2009,  que  regulamenta  as  condições  de 
sorteio público, para alterar o Artigo 3°, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º. 5% das vagas serão destinadas aos estudantes portadores de deficiência 
ou estudantes que possuam algum tipo de incapacidade, conforme os artigos 3º 
e 4º do Decreto 3.298/99 que regulamenta a Lei Federal de nº 7.853/89, que 
dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa  Portadora  de 
Deficiência. Devendo os inscritos apresentar relatório médico indicando o CID 
e  documentação  exigida  pelo  Programa,  até  a  data  estipulada  no  processo 
seletivo.

Art.  2°.  Fica acrescido a  Portaria  n° 02/2009, que regulamenta as condições  de sorteio 
público,  os  Artigos  4°,  5°,  6°  e  7° com suas alíneas  e  parágrafos,  os  quais  possuem a 
seguinte redação:

Art. 4°. Para efeito do quanto disposto no art. 3° desta portaria, considera-se:

a) Deficiência  – toda e qualquer  perda ou anormalidade de um estrutura ou 
função psicológica,  fisiológica ou anatômica que ocasione incapacidade para 
desempenhar  atividades,  dentro  do  padrão  considerado  normal  para  o  ser 
humano;

b)  Deficiência  permanente  –  aquela  que  tenha  ocorrido  ou  se  estabilizado 
durante  um  período  que  não  permita  a  recuperação  ou  que  não  haja 
probabilidade de se alterar;
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c)  Incapacidade  –  redução  efetiva  da  capacidade  de  integração  social,  com 
necessidade de equipamentos ou recursos especiais para que a pessoa portadora 
de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-
estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art.  5°.  Pessoa  portadora  de  deficiência  é  aquela  enquadrada  em uma  das 
seguintes condições:

a) Deficiência física – alteração parcial ou completa de um ou mais segmentos 
do  corpo,  acarretando  o  comprometimento  de  alguma  função  física, 
apresentando-se  sob  a  forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia, 
monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,  membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

b)  Deficiência  auditiva  –  perda  parcial  ou  total  das  possibilidades  auditivas 
sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:

b1.     de 25 a 40  decibéis  (db) – surdez leve;
b2.    de 41 a 55 db – surdez moderada;
b3 .   de 56 a 70 db – surdez acentuada;
b4.    de 71 a 90 db – surdez severa;
b5.    acima de 91 db – surdez profunda; e
b6.    anacusia.

c) Deficiência visual – capacidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor 
olho,  após  a  melhor  correção  e/ou  campo  visual  inferior  a  20º  (tabela  de 
Snellen);

d) Deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais  como:  comunicação,  cuidado  pessoal,  habilidades  sociais,  utilização  da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.

e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

§1º Caso o número de estudantes com deficiência inscritos seja maior do que o 
número  de  vagas  oferecidas,  o  critério  de  classificação  se  dará  através  de 
sorteio entre os candidatos portadores de deficiência.
§2º  Os  estudantes  com  deficiência  terão  de  cumprir  todos  os  critérios  e 
condições, previstos nesta portaria, para o ingresso no Programa.

Art.  6.  Caso  não  sejam  preenchidas  as  vagas  destinadas  aos  estudantes 
portadores  de deficiência,  estas serão preenchidas  através  de sorteio  público 
previsto nesta Portaria.
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Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

                                                     Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE   DO   SECRETÁRIO   MUNICIPAL   DE   GOVERNO,   em 20 de 
março de 2012

.

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
SECRETÁRIO DE GOVERNO


